
Any 28, núm. 1,  Diumenge Primer d’Advent,  3 de desembre de 2006. 
 

 
 

AVUI FEM MEMÒRIA DE SANT FRANCESC XAVIER. Aquest any es compleixen cinc segles del 
seu naixement. Visqué només 46 anys però, ple de zel apostòlic, portà Crist a l’Àsia. Viatjà 
incansablement: Índia, les Moluques, Japó, i la seva mirada posada en la Xina, a la qual no hi pogué 
arribar. Serà el tercer mil·lenni, segons les paraules profètiques de Joan Pau II, el de l’evangelització 
d’Àsia? 
 

GRUP DE MATRIMONIS DELS DILLUNS. Té la seva trobada Dilluns 4 de desembre  a les 21:30 a 
la Sala de la Rectoria. Aquest grup es troba cada quinze dies, i actualment treballa la Carta encíclica de 
Benet XVI, Deus Caritas est. 
 

CERCLES D’ESTUDI DELS DIVENDRES – VÍDEO FÒRUM. Aquest proper Divendres 8 de 
desembre , a les 20:00, projecció de la pel·lícula Escarlata y Negro, interessant història basada en fets 
reals, a Roma, entorn del paper de l’Església i el Vaticà durant el Nazisme. Serà a la Sala de la Rectoria. 
 

COL·LOQUI AMB EL DR. JOSEP M. ROVIRA BELLOSO. El teòleg Mn. Josep M. Rovira Belloso, 
des de fa poc resident a Sarrià, ens  ajudarà a viure l’Advent, parlant-nos del  tema: “Qui és i què ha fet el 
Papa Benet XVI”. Serà el Dijous  14 de desembre , a les 20:00 h, a la sala de la planta baixa de la rectoria. 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora 
de pregària davant Jesucrist-Eucaristia. Durant el temps d’Advent, també tindrem la Pregària de Vespres.  
 

DIMECRES, 6 DE DESEMBRE, FESTA DE LA CONSTITUCIÓ. És una festa de contingut cívic. 
Les Celebracions de la Missa són com els dies feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. És adient recordar l’actitud de 
l’Església i dels catòlics que van facilitar una transició política basada en el consens i la reconciliació i va 
fer possible la Constitució de 1978. Ara es corre el risc que una utilització partidista de la “memòria 
històrica”, guiada per una mentalitat selectiva, acabi obrint de nou  les velles ferides de la guerra civil. 
 

 VETLLA DE LA IMMACULADA DELS JOVES A LA BASÍLICA DE LA MERCÈ. El proper 
 Dijous  7, a les 22:00. Serà presidida pels tres Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona. 

 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de les Celebracions de la Missa. 
Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  
                Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 
 

 

 

SOLEMNITAT DE LA PURÍSSIMA  
DIVENDRES 8 DE DESEMBRE 

 
 

A vós, Maria Immaculada, us invoquen amb insistent pregària els fidels arreu del món 
perquè intercediu per nosaltres davant del vostre Fill, fins al moment que totes les famílies 

dels pobles, els que s’anomenen cristians, així com els que desconeixen encara el seu 
Salvador, pu guin veure’s feliçment reunits en pau i concòrdia en l’únic poble de Déu, per a 

glòria de  la santíssima i indivisible Trinitat (Benet XVI) 
 

Horari de les celebracions: 
 Vigília, Dijous: 18:00 i 20:15 

Divendres: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 



 

PROGRAMA ADVENT 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVENT, TEMPS DE PREPARAR LA CASA 
Pel seu interès reproduïm, i traduïm, l’editorial del núm. 2.543 del setmanari “Vida Nueva” 

(25 de novembre de 2006). 
 

Inmersos en una societat plena de presses, informació, competitivitat, consumisme, estrès..., ni 
ens adonem del pas del temps, els dies es consumeixen sense a penes treure’ls el fruit, els mesos 
transcorren sense la sensació d’haver-los viscut. I així, quasi sense assabentar-nos, ens trobem a 
les portes d’un nou Advent. Per bé que és sabut per la majoria, no és endebades recordar que 
aquestes quatre setmanes que som a punt de començar són un temps per a aturar-nos, per a 
pensar, per a reconciliar-nos, per a preparar els cors... per a aplanar el camí al Senyor, com ho va 
fer Joan Baptista, el més gran dels homes nascuts de dona. 
 

Quan ens disposem a rebre a algú a casa nostra procurem que aquesta es trobi el més arreglada i 
acollidora possible. No es tracta de ser pessimistes, però és cert que ens trobem en un món força 
desarreglat. Només cal fer una ullada o parar l’oïda als mitjans de comunicació, o abocar-se als 
marges de les nostres ciutats per a comprovar que hi ha molt dolor, molta injustícia, molts 
desajusts en els sentiments de la gent que caminen al nostre costat pels carrers, encara que a 
vegades ni ens n’adonem. Per això, l’Advent, que no és temps d’espera sinó d’arribada, és un 
moment propici per a preparar la casa de tots –que és aquest món-, prenent consciència de la 
realitat i tractant de canviar-la amb el nostre treball, amb la nostra solidaritat, amb la nostra 
pregària. Però per a això cal també abans acondicionar les nostres pròpies estances  personals, 
netejar les nostres ments i els nostres cors de prejudicis, de pors, de sospites, per a obrir-nos 
realment a la Vida, la qual és novetat, acollida, calidesa. Perquè un bon amfitrió  sempre tracta 
d’oferir el millor de si mateix a qui va a entrar en la seva cambra i hi va per restar-hi. 
 

Com diem, Advent és temps d’arribada, la del Jesús vivent però sabent que la presència de Déu 
en el món ha començat, que ja està present aquí, encara que no l’haguem acabat de percebre i en 
moltes ocasions no sapiguem què fer davant la realitat desarreglada. Segurament únicament es 
tracta d’escoltar la Paraula de Déu, de posar-nos dempeus i de caminar per fer-lo present en 
aquest moment que ens toca viure. L’alegria és fonamental en el cristià. No és possible 
transmetre la Bona Nova amb previsions apocalíptiques, amb frases dissonants, amb idees que no 
tenim assumides de veritat. Ningú no ens atendrà, perquè ningú no se sentirà atret. Cal que el 
missatge estigui curull de l’esperança que Jesús escampa amb la seva paraula, la qual acabarà 
caient en terra bona i donarà el seu fruit, perquè així ens ho ha manifestat. Sí, preparem la casa 
per a acollir la manifestació de l’amor de Déu, que ens obre un ampli horitzó de creixement i 
maduració per a instaurar el Regne aquí i ara.   

 

           Signes, gestos, actituds i paraules de la Missa... 
 
 
 
 
 
 

En començar aquest nou any litúrgic, us anunciem aquest nou apartat del Full Parroquial per oferir 
unes petites notes litúrgiques que ens poden ajudar a viure amb més sentit i participació les nostres 

celebracions. Començarem el proper Diumenge.  

 
DIJOUS 14, a les 20:00: COL·LOQUI AMB EL DR. JOSEP M. ROVIRA BELLOSO 
Títol: “Qui és i què ha fet el Papa Benet XVI”. Lloc: Sala de la planta baixa de la rectoria. 
 
DIJOUS 21, a les 20:00: CELEBRACIÓ PENITENCIAL A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 
DISSABTE 23, a les 17:00: INAUGURACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE 
L’ESTEL, presidida per Mons. Lluïs Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de 
Barcelona, acompanyat d’autoritats. A continuació, representació de l’Estel de Natzaret. 
Lloc: Centre Parroquial de Sarrià 
 


